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 والدولية. الفاعلة الوطنيةاكة مع الجهات تتمثل مهمة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( في تعبئة وتنسيق العمل اإلنساني الفعال والقائم على المبادئ بالشر

 التنسيق ينقذ الحياة

 آخر تطورات شمال غرب سوريا 

  7102 نيسانفي الحادي عشر من 

 العناوين الرئيسية 

  زادت األعمال العدائية في ريف حماة الشمالي زيادة كبير بعد هجوم واسع النطاق شنته جماعات مسلحة غير حكومية في
 الحادي والعشرين من مارس

 07010من األفراد داخل محافظة حماة باتجاه محافظات مجاورة، من بينهم  01.111ر أكثر من وقد أسفر القتال عن تهجي 
 من األفراد فروا إلى محافظة إدلب 

  70وقد تم اإلبالغ عن وقوع هجومين كيميائيين مزعومين على األقل، من بينهما هجوم على مستشفى في بلدة اللطمة في 
 مقتل وإصابة عدد من المدنيين.، مما أسفر عن لأبري 4مارس، وهجوم آخر على بلدة خان شيخون في 

  يشكل تقلص المساحات اإلنسانية اآلمنة عالوة على التدخل من جانب الجماعات المسلحة تحديات تقف عائًقا أمام جهود
  العاملين في المجال اإلنساني لإلستجابة لإلحتياجات.

 نازًحا داخلًيا من حي الوعر المحاصر في مدينة حمص  0464 يقوم العاملون في المجال اإلنساني باإلستجابة إلحتياجات
نازًحا  0474. وعالوة على ما سبق، ففي التاسع من أبريل، وصل شهر نيسانإلى محافظة إدلب في األول من ممن وصلوا 

 آخر من حي الوعر إلى بلدة جرابلس.
 

 النازحين:  شمال غرب سوريا وتوجهاتتوضح الخريطة الواردة أدناه مناطق النفوذ في 
 

 

 الوضع حولعامة لمحة 
هيئة تحرير الشام، هجوًما واسع النطاق على المواقع التي تسيطر آذار باإلضافة إلى شنت عدة جماعات مسلحة غير حكومية في الحادي والعشرين من 

 عليها الحكومة السورية في ريف حماة الشمالي. وتركزت االشتباكات المسلحة في منطقتي صوران وحماة، األمر الذي أسفر عنه موجة كبيرة من

 النزوح في المنطقة. 

بلدات وقرى شمالي حماة وجنوب إدلب. وتضررت العديد من المرافق الطبية في المناطق وفي الوقت نفسه، تم اإلبالغ عن وقوع غارات جوية على 

مارس، أفادت منظمة  70التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير الحكومية في ريف حماة الشمالي وجنوب إدلب جراء تلك األعمال العدائية.  وفي 
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مة الواقع في بلدة اللطمة بعدة براميل متفجرة. ووفقًا لما ذكره موظفو المستشفى، فلقد أطباء من أجل حقوق اإلنسان بضرب مستشفى جراحة اللط

 فرًدا تقريبًا من 70أطباء المستشفى. وأشارت مصادر محلية إلى تعرض  احتوت إحدى القنابل على األقل على عامل كيميائي، مما تسبب في وفاة أحد

مارس في  70غارات جوية قريبة تم شنها يوم  اختناق نتيجة الهجوم.  وعالوة على ما سبق، أدتالعاملين بالمستشفى وكذلك المرضى إلى حاالت 

مارس، أفادت منظمة أطباء من  74بلدة كفر نبل إلى تدمير العديد من المولدات وخزانات الوقود التابعة لمستشفى تدعمه منظمات غير حكومية. وفي 

كفر نبودة في شمال حماة لقصف بالصواريخ، أسفر عن إصابة أحد الموظفين وتعرض المبنى إلى  أجل حقوق اإلنسان بتعرض مركز طبي في بلدة

 أضرار متوسطة.  مما اضطر معه المستشفى إلى االنتقال إلى منطقة مختلفة. 

ر دلب الجنوبي. ووفقًا لمصادأبريل، وقع هجوم يشتبه بأنه هجوم بسالح كيميائي على بلدة خان شيخون في ريف إ 4وفي ساعات الصباح األولى من 

حالة إلى تركيا لتلقي العالج في المراكز الطبية  01 وتمت إحالة أكثر من. كانت نتيجة الهجوم عشرات القتلى ومئات المصابينفي المحافظة،  طبية

زحين من من الناوسكان بلدة خان شيخون، األشخاص الذين قتلوا في الهجوم كانوا من  بأنالتركية، بينما توفي ثالث حاالت منهم. وأفادت التقارير 

فيما تناقلت إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية األنباء عن أن رئيس برنامج دعم األيتام كان أيًضا من بين األشخاص الذين . ماليريف حماة الش

  خون.قتلوا في الحادث. وتقوم منظمة حظر األسلحة الكيميائية بالتحقيق في الحادث في بلدة خان شي

ومستشفى الرحمة في مدينة خان شيخون بأضرار كبيرة بعد أن استهدفت ثالث  الدفاع المدني السوريوبعد ساعات قليلة من الهجوم، أصيب مركز 

أبريل، استمرت الغارات الجوية على  0للهجوم. وفي  اإلنسانية ، مما أدى إلى الحد من جهود االستجابةحسب ما ورد في التقارير غارات جوية البلدة

 بلدة خان شيخون في دفع مئات سكان البلدة نحو القرى المجاورة والحقول المفتوحة. 

سر وج ينوال يزال الوضع العام في محافظتي حماة وإدلب متوتًرا تزامنًا مع وقوع المزيد من الغارات الجوية األخرى في عدة مواقع مثل بلدتي سلق

ت عن فالشغور، حيث أفادت التقارير بأنها أودت بحياة عشرات المدنيين. باإلضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بأن نقطة طبية في قرية حيش قد توق

 أبريل، مما أدى إلى مزيد من الضغط على الخدمات الطبية المتوترة أصالً في المنطقة.  2الخدمة بسبب الغارات الجوية التي وقعت في 

نتيجة لعملية إجالئهم كجزء من "اتفاق محلي" بين نازًحا داخليًا من حي الوعر المحاصر في مدينة حمص إلى إدلب،  0464أبريل، وصل  0في 

نازحا إلى جرابلس من ريف حلب في التاسع من نيسان كجزء  02474باإلضافة إلى إجالء  .المجموعات المسلحة غير الحكومية والحكومة السورية

 ةإلتفاقية ذاتها. وسبب الحصار الطويل للحي تزايد اإلحتياجات اإلنسانية. وفي ظل هذه اإلتفاقية، يسمح لألشخاص الذين ال يرغبون "بتسويمن ا

سباب ألويقوم العديد من األشخاص بإختيار هذه الخيار وضعهم األمني"  باإلضافة إلى عائالتهم التوجه في عمليات اإلخالء هذه إلى جرابلس أو إدلب، 

  عدة ومنها حرصهم على وضعهم األمني.

ض المناطق عوعبرت األمم المتحدة عن القلق البالغ فيما يتعلق باإلستمرار بإستخدام الحصار كسالح حرب، ولإلتفاقيات المحلية التي تم تطبيقها في ب

لمتحدة على مثل هذه اإلتفاقيات، كونها ال تلتزم بكل من المعايير مما أدى إلى اإلخالء القسري لبعض الفئات السكانية من المدنيين. وال توافق األمم ا

ية. حيث يجب لالقانونية الدولية والمبادئ اإلنسانية، كما ال تتواجد األمم المتحدة مجزء من المفاوضات التي تحصل للوصول لمثل هذه اإلتفاقيات المح

ي يختارون التوجه إليها. ويجب أن يلتزم جميع األطراف بالحفاظ على كرامة المدنيين أن تكون أي عملية إخالء للمدنيين آمنة وطوعية ولألمكان الت

ي ال ذبدون التسبب بأي هلع أو ضرر للمدنيين. ويجب أن يتم السماح للنازحين بالعود طواعية إلى موطنهم عند سماح الوضع بهذا. وبنفس الوقت ال

وم بدورها بزيادة وجودها وجهودها في سبيل التأكد من حصول المدنيين في المناطق المحاصرة توافق األمم المتحدة على مثل هذه اإلتفاقيات، ستق

نسانية إلعلى الحماية والمساعدات الضروريتيين، وهو األمر الذي يتوافق والقانون اإلنساني الدولي. ويتضمن هذا التأكيد على تلبية اإلحتياجات ا

 اص الذين بقوا.وضمانات الحماية لكل من النازحين واألشخ

وطلبات  ةوفي غضون ذلك، ازداد تدخل المجموعات المسلحة غير الحكومية في العمليات اإلنسانية في محافظة إدلب، تزامنًا مع طلبات التسجيل الجديد

إلنساني مع ويعمل المجتمع ا ون المالية التي ال تتفق مع المبادئ اإلنسانية.ؤواللوجستيات والش التدخل في شؤون التوظيفالحصول على المعلومات و

 السلطات المحلية والجهات الفاعلة المسلحة لضمان التوصل إلى تفاهم مشترك واتفاق بشأن المبادئ اإلنسانية وطرق العمل. 

 

 االحتياجات واالستجابة اإلنسانية
شخص إلى المناطق المجاورة للقوات الحكومية  41111من األفراد. بينما فر  07010أدت األعمال العدائية في ريف حماة الشمالي إلى تشريد 

مارس(، وقد  74، الصادر في التحديث الموجز السابقالسورية في محافظة حماة وإلى محافظات مجاورة مثل طرطوس وحمص والالذقية )راجع 

ة إدلب، استقر أكثر من أفراد إلى مناطق المجموعات المسلحة غير الحكومية في محافظة إدلب. ومن بين أولئك الذين فروا إلى محافظ 07010فر 

شخًصا(، ومعرة  402شخًصا(، وسنجار ) 4721أشخاص(، وكفر نبل ) 7 412شخص في أحياء قريبة من مجتمعاتهم مثل خان شيخون ) 0111

نطقة مثل مشخًصا(، بينما فر الباقون إلى المجتمعات ومستوطنات النازحين داخليًا في ريف إدلب الشمالي،  0040شخًصا(، وحيش ) 240النعمان )

شخًصا(. وقد تم تضمين النازحين داخليًا في الريف الشمالي في البرامج المعتادة للمنظمات غير الحكومية، ومع ذلك، فإن الظروف  7406دانا )

 داخليًا.  ناألمنية غير المواتية في الريف الجنوبي جعل من الصعب على المنظمات غير الحكومية االستجابة بالشكل الكافي والمناسب للنازحي

لب دواستجابة للهجوم الكيميائي المزعوم على مدينة خان شيخون يوم الرابع من أبريل، أرسلت منظمة الصحة العالمية إلى الشركاء في محافظة إ

 بما في ذلك األتروبين وأدوية التخدير.  - الضرورية إمدادات إضافية من األدوية

مرفقًا طبيًا في محافظة إدلب  21كل وثيق مع الشركاء من أجل توضيح اإلمدادات الحالية وضمان تجهيز كما تعمل منظمة الصحة العالمية أيًضا بش 

لقائمة اللتعامل مع تلك الهجمات. وقد جلبت منظمة الصحة العالمية خبيًرا في كيفية التصدي للهجمات الكيميائية، والذي سيستعرض برامج التدريب 

في أربعة  حالة 0111لتغطية  الطبيةا يكفي من اإلمدادات السياق السوري. وقدمت منظمة اليونيسيف أيًضا مويقوم بتخصيصها بحيث تتوافق مع 

 عيادات متنقلة وسيارات إسعاف ألغراض اإلحالة. ثالث ، وحشدت مشافي

وة على ذلك، يجري إعداد نظام مركزي وتقوم المنظمات اإلنسانية حاليًا بشراء بدل التطهير وتعمل على بناء قدرات المستجيبين األوائل. وعال 

 لالستجابة لهذه الهجمات. 

، أفيد بأن مئات المدنيين فروا من بلدة خان شيخون إلى البلدات والقرى والمناطق المفتوحة. ويقيّم هذا التهجير المزعوم وفي أعقاب الهجوم الكيميائي

 منية. على أنه مؤقت، ومن المرجح أن ينتهي بمجرد استقرار الحالة األ

ق محلي" اوفي النهاية، تستجيب المنظمات اإلنسانية في محافظة إدلب إلى النازحين داخليًا لحي الوعر الذين وصلوا في األول من أبريل نتيجة "اتف

دة جة إلى المساعبين الحکومة السورية والمجموعات المسلحة الوطنية في الوعر. وقد حوصر الحي لفترة طويلة، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الحا

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/whole-of-syria/document/ocha-flash-update-syria-crisis-%E2%80%93-hama-no-1-28-march-2017
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/whole-of-syria/document/ocha-flash-update-syria-crisis-%E2%80%93-hama-no-1-28-march-2017
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ن ذلك واإلنسانية. وبموجب االتفاق، يمكن إجالء "غير الراغبين في تسوية وضعهم األمني" وأسرهم إلى بلدة جرابلس أو إدلب. كثير من الناس يفعل

عرة الستقبال في بلدة ملمجموعة متنوعة من األسباب، بما في ذلك القلق على وضعهم األمني. وقد تلقت المنظمات النازحين الداخليين في مركز ا

شخًصا  624شخًصا في القرية الطينية، وهناك  240من المشردين قسًرا، تستضيف معرة مصرين  0464اإلخوان في ريف إدلب الشمالي. ومن بين 

مواد غير الغذائية، شخًصا في مركز االستقبال. وتشمل المساعدات الموزعة على النازحين مجموعات ال 40في مخيمات على طول الحدود، وال يزال 

وحصص األطعمة اإلعاشية، ومجموعات الطوارئ، ومجموعات مستلزمات النظافة الصحية. وعالوة على ذلك، قدمت منظمات طبية غير حكومية 

اخليًا من حي نازًحا د 0474أبريل، وصل  0سيارات إسعاف لتلقي الحاالت الطبية الخمسة وإحالتها إلى مرفق طبي مناسب. وباإلضافة إلى ذلك، في 

مرافق والوعر المحاصر في مدينة حمص إلى مخيم زغارة في حي جرابلس، حيث أقامت منظمة أفاد التركية بالتعاون مع الهالل األحمر التركي خياًما 

ظر بعين القلق ، كما أنها تنوعرلم تشارك األمم المتحدة في التفاوض أو تنفيذ "االتفاق المحلي" في الوكما تمت مالحظته، صحية وبئًرا للوافدين الجدد. 

 ، إال أنها مستعدة لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية للنازحين.لمثل هذه اإلتفاقيات
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